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ولــد بشــار األســد فــي محافظــة دمشــق بتاريــخ 1965/9/11 وهــو االبــن الثالــث لحافــظ األســد بعــد بشــرى وباســل، 
ــوات  ــش والق ــي الجي ــّوع ف ــا تط ــام 1988 وبعده ــا ع ــرج منه ــق وتخ ــة دمش ــب بجامع ــة الط ــي كلي درس ف
المســلحة بــإدارة الخدمــات الطبيــة اعتبــارًا مــن1985/9/1م، حيــث تخــّرج برتبــة مــازم أول تحــت االختبــار اعتبــارًا 
مــن 1988/8/6م، ثــم عمــل فــي طــب العيــون بمشــفى تشــرين العســكري عــام 1992، وســافر بعدهــا إلــى لنــدن 

حيــث تابــع اختصاصــه فــي لنــدن حتــى العــام 1994.

وبعــد وفــاة أخيــه األكبــر عــاد بشــار إلــى دمشــق ليخضــع لعمليــة تأهيــل مكثفــة، حيــث ُعيــن رئيســًا لمجلــس 
إدارة الجمعيــة العلميــة الســورية للمعلوماتيــة التــي تقــود النشــاط المعلوماتــي فــي ســورية 1994، وُرّفــع إلــى 
رتبــة نقيــب )تمــوز 1994(، ثــم إلــى رائــد )تمــوز 1995(، ثــم إلــى مقــدم )1997(، ثــم إلــى عقيــد )كانــون الثانــي 

1999(، وتســلم فــي هــذه األثنــاء العديــد مــن الملفــات أبرزهــا؛ الملــف اللبنانــي.

وعلــى إثــر وفــاة والــده حافظ األســد فــي 10 حزيران عــام 2000 أصــدر نائب رئيــس الجمهورية آنــذاك عبدالحليم 
خــدام المرســوم التشــريعي رقــم 9 القاضــي بترفيــع بشــار األســد وعمــره 34 عامــًا و10 أشــهر إلــى رتبــة فريــق 
متجــاوزًا بذلــك الرتــب )عميد-لواء-عمــاد(، كمــا أصــدر المرســوم رقــم 10 القاضــي بتعييــن بشــار حافــظ األســد 
قائــدًا عامــًا للجيــش والقــوات المســلحة، وذلــك بالتزامــن مــع تعديــل مجلــس الشــعب الدســتور الســوري بإجمــاع 
أعضائــه حيــث تــم خفــض الحــد األدنــى لعمــر الرئيــس مــن 40 عامــًا إلــى 34 عامــًا بهــدف تمكيــن بشــار مــن توّلــي 

منصــب الرئاســة عقــب ترشــيحه مــن قبــل القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي.

وأصبــح بشــار األســد أول رئيــس عربــي يخلــف والــده فــي حكــم دولــة ذات نظــام جمهــوري، وانتخــب أمينــًا قطريــًا 
لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي للقطــر الســوري فــي المؤتمــر القطــري التاســع لحــزب البعــث العربي االشــتراكي 

في 27 حزيــران 2000.

ــزوج مــن  ــام 2000 ت ــن ع ــون األول م وفــي شــهر كان
ــي  ــة الت ــنية الحمصي ــة الُس ــت العائل ــرس بن ــماء األخ أس
درســت ونشــأت فــي بريطانيــا، ورزق منهــا بثاثــة أبنــاء 
هــم حافــظ )3 كانــون األول 2001(، وزيــن )5 تشــرين 

الثانــي 2003(، وكريــم )16 كانــون األول 2004(.

ــم،]1[  ــاب القس ــرف بخط ــا يع ــه أو م ــاب ل ــي أول خط ف
أمــام مجلــس الشــعب الســوري بتاريــخ 2000/7/17، 
أطلــق بشــار األســد وعودًا باإلصــاح واالنفتــاح والتطوير، 
متحدثــًا عــن مســيرة جديــدة مــن “التطويــر والتحديــث”، 
لكــن أجهــزة األمــن ســرعان مــا بــادرت إلــى وأد مظاهــر 
االنفتــاح التــي عرفــت باســم “ربيــع دمشــق”، واســتمرت 
الدولــة علــى ســيرتها القمعيــة فــي الداخــل والخــارج، 
حيــث تــّم اتهــام أجهــزة االســتخبارات الســورية بالوقوف 
ــذي  ــري ال ــق الحري ــال رفي ــي والخارجــي، لعــل أبرزهــا؛ اغتي ــد مــن االنتهــاكات وأعمــال القمــع الدخل وراء العدي
اضطــر النظــام إلــى ســحب قواتــه مــن لبنــان فــي نيســان 2005، وذلــك بالتزامــن مــع توتــر العاقــات مــع العديــد 

مــن الــدول العربيــة.

ــتخدام  ــع واس ــة القم ــد سياس ــار األس ــام بش ــج نظ ــي آذار 2011؛ انته ــلمية ف ــرات الس ــاق المظاه ــدى انط ول
األســلحة الثقيلــة فــي مواجهــة المحتجيــن، حيــث اجتاحــت قــوات األمــن الجامــع الُعمــري فــي مدينــة درعــا فــي 
آذار ممــا أدى إلــى مقتــل 31 مدنيــاً، واعتقــال العشــرات مــن أبنــاء درعــا، تبعتهــا عمليــات قمــع واســعة النطــاق 
فــي ســائر المــدن التــي شــهدت مظاهــرات احتجــاج ضــد النظــام، وخاصــة فــي: درعــا، وبانيــاس، ودومــا، وحمــص 
ــة  ــغور، ومدين ــر الش ــخص(، ووجس ــارب 500 ش ــا يق ــا م ــان 2011 راح ضحيته ــي نيس ــزرة ف ــت مج ــث ارتكب )حي
حمــاه التــي اقتحمهــا جيــش النظــام]2[ فــي شــهر آب 2011، وقتــل زهــاء 100 مدنــي، كمــا ســقط عــدد كبيــر 

مــن الجرحــى، وذلــك بالتزامــن مــع عمليــات 
ــزور،  ــر ال اجتيــاح مماثلــة فــي كل مــن: دي

والبوكمــال.

وفــي 8 آب 2011؛ قام بشــار األســد بصفته 
القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة 
ــي  ــاد عل ــة العم ــة بإقال ــس الجمهوري رئي
ــن  ــه وتعيي ــن منصب ــاع م ــر الدف ــب وزي حبي
للدفــاع،  وزيــرًا  راجحــة  داوود  العمــاد 
حيــث أن العمــاد حبيــب لــم يكــن راضيــًا عــن 
إدارة الملــف األمنــي والعســكري بهــذه 
ــت أن بشــار األســد  الطريقــة، وهــو مــا يثب
هــو المســؤول عــن تطــور األحــداث باتجــاه 
التصعيــد العســكري، حيــث قــال فــي خطابه 
الشــهير أمــام مجلــس الشــعب الســوري 
حربــًا  أردتموهــا  “إذا   :)2011 آذار   30(
فلتكــن حربــًا” ووصــف المتظاهريــن بأّنهم 

ــم”. ــن” و”جراثي “مجرمي

ــن؛ انتشــرت  ــد المدنيي ــة ض ــوة المفرط ــتخدام الق ــن واس ــع المتظاهري ــي قم ــش ف ــوات الجي ــل ق ــة لتوغ ونتيج
ظاهــرة انشــقاق الضبــاط ابتــداء مــن المقــدم حســين هرمــوش الــذي أعلــن انشــقاقه فــي 9 حزيــران 2011،]3[ 
ثــم تتالــت عمليــات االنشــقاق حتــى تــم اإلعــان عــن تأســيس “الضبــاط األحــرار” ومــن ثــم “الجيــش الســوري الحــر” 

فــي 29 تمــوز 2011.

وكان بشــار األســد قــد اعتــرف أن الثــورة لــم تصبــح مســلحة إال بعــد شــهر رمضــان )آب( عــام 2011،]4[ ممــا يؤكــد 
وقوفــه خلــف سياســة اســتخدام القــوة العســكرية ضــد المدنييــن، إذ لــم يكــن هنالــك ســبب لقتــل المتظاهريــن 
وتصفيــة المعتقليــن فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن آذار وأيلــول 2011، حيــث ســقط فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
مــارس وتشــرين الثانــي نحــو 3500 قتيــل وآالف الجرحــى وعشــرات اآلالف مــن المعتقليــن، وتجــاوز عــدد الوفيــات، 

بنهايــة نيســان عــام 2012، مــا يقــارب 13 ألــف قتيــل.

ــاد؛ قامــت القــوات المســلحة للنظــام باســتهداف  ــى مناطــق شاســعة مــن الب ــدى ســيطرة الجيــش الحــر عل ول
المناطــق المحــررة بقذائــف المدفعيــة والصواريــخ، ومــن ثــم بالطيــران المروحــي عبــر أبشــع ســاح أعمــى عرفتــه 

ــى  ــي ضــد الشــعب الســوري، ممــا أدى إل ــران الحرب ــم تدخــل الطي ــل المتفجــر، ث ــى اآلن وهــو البرمي البشــرية حت
ــا  ــان وتركي ــب خــارج ســوريا، نحــو األردن ولبن ــزوح واســعة فــي درعــا ودمشــق وحمــص وحمــاه وإدل حــركات ن
وغيرهــا مــن الــدول، كمــا أدت العمليــات العســكرية للنظــام إلــى تدميــر المــدن والحواضــر الســورية وارتــكاب 
أفظــع الجرائــم فــي التاريــخ الحديــث بحــق الشــعب الســوري، والتــي أدت فــي نهايتهــا إلــى مــا آل عليــه األمــر 
الحقــًا حيــث فــاق عــدد القتلــى 700 ألــف قتيــل مــن الشــعب الســوري، وعشــرات اآلالف مــن المعتقليــن ونحــو 12 

مليــون نــازح، منهــم 6 مليــون داخليــاً، و6 مليــون خــارج البــاد.

ويعتبــر بشــار األســد المســؤول األول والمباشــر عمــا حــدث -ويحــدث- مــن انتهــاكات فــي حــق الســوريين، باعتبــار 
تبوئــه لمنصبــي رئيــس الجمهوريــة والقائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، وباعتبــار تبعيــة األجهــزة األمنيــة 

والميليشــيات وفــرق الدفــاع الوطنــي لــه، وبحكــم توليــه صاحيــات واســعة وفــق الدســتور الســوري.

وتضم قائمة االتهامات التي يتعين محاسبة بشار األسد عليها ما يلي:

    إزهــاق أرواح مئــات اآلالف مــن الشــعب الســوري مــن مدنييــن ومقاتليــن مــن المعارضــة، ومــن قــوات الجيــش 
والقــوات المســلحة الذيــن اختــاروا االنشــقاق أو مــن تــم اعتقالهــم، وتغييبهــم قســرياً.

    إصــدار مراســيم جمهوريــة تشــرع المحاكــم الميدانيــة ومحاكــم اإلرهــاب والتــي تــّم تعييــن قضاتهــا مــن قبــل 
رئيــس الجمهوريــة، والمســؤولة عــن إصــدار أحــكام باإلعــدام علــى اآلالف مــن الســوريين علــى خلفيــة الثــورة 

الســورية، والتــي تــّم تنفيذهــا فــي الســجون والمعتقــات.
ــل  ــال القت ــت أعم ــي ارتكب ــة، والت ــة والخارجي ــة والميلشــيات المحلي ــى األجهــزة األمني     اإلشــراف المباشــر عل
والتدميــر والتعذيــب والقتــل واالغتصــاب الممنهــج، والتمييــز ضــد المــرأة، والجرائــم بحــق األطفــال، وسياســات 

ــر القســري. ــع والحصــار، والتهجي التجوي
    اســتخدام الســاح الكيميائــي ضــد الشــعب الســوري فــي عــدة أماكــن وعلــى رأســها الغوطة الشــرقية، وكذلك 

فــي مدينــة خان شــيخون.
    تشريد ما ال يقل عن 12 مليون نازح داخل الحدود والجئ خارجها.

    تدميــر المــدن والحواضــر والبلــدات والقــرى الســورية علــى رأســها: ريــف دمشــق، وحمــص، وحلــب، وغيرهــا مــن 
المــدن والحواضر.

ــة التابعــة  ــاء الشــعب الســوري وإخفائهــم قســريًا فــي ســجون األجهــزة األمني ــات اآلالف مــن أبن     اعتقــال مئ
للرئيــس، وتحولهــا لمســالخ بشــرية، وتمثــل اعترافــات النظــام بمقتــل آالف المعتقليــن فــي الســجون فضــًا عــن 

الصــور التــي نشــرها الشــاهد “قيصــر” أدلــة إثبــات علــى تلــك المجــازر المروعــة.
أجنبيــة  طائفيــة  ميلشــيات  إدخــال      
ــس  ــى أس ــة عل ــيات محلي ــيس ميلش وتأس
طائفيــة وإثنيــة وعشــائرية الرتــكاب أفظع 
الطائفــي  االحتقــان  وتأجيــج  الجرائــم 
والتمييــز والكراهيــة المجتمعيــة، وعلــى 
الطائفيــة  اإلجراميــة  الميلشــيات  رأس 
اللبنانــي  اهلل”  “حــزب  مــن:  كل  يقــف 
و”أبــو الفضــل العبــاس” و”فاطميــون” 

الميلشــيات. مــن  وغيرهــا  و”زينبيــون” 
    إدخــال القــوات اإليرانيــة، ودفعهــا 
الرتــكاب جرائــم بحــق المدنييــن الســوريين 
رأســها:  وعلــى  طائفيــة،  أســس  علــى 
قــوات “الحــرس الثــوري اإليرانــي”، وفــرق 
اإليرانــي، وتشــكيات مــن  الجيــش  مــن 
المتطوعيــن والخبــراء اإليرانييــن الذي كان 
ــع  ــات القم لهــم دور أساســي فــي عملي

ــج. ــر الممنه ــل والتدمي والقت
    إدخــال القــوات الروســية إلــى ســورية، 
والتعــاون معهــا الرتــكاب أعمــال القصــف 
بالســكان  اآلهلــة  للمناطــق  الممنهــج 
ــتخدام  ــن، واس ــي للمدنيي ــل الجماع والقت
األســلحة المحرمــة دوليــًا ضــد الشــعب 

ــوري. الس
ــة،  ــة الكردي ــات االنفصالي ــها؛ التنظيم ــى رأس ــة، وعل ــة والراديكالي ــات المتطرف ــم المنظم ــي دع ــورط ف     الت
والميلشــيات الراديكاليــة الفلســطينية، وجماعــات “القاعــدة” و”داعــش” التــي ثبــت تواطؤهــا مــع النظــام منــذ 

ــى عــام 2018. عــام 2005، وحت
    تقويــض األمــن المحلــي والمجتمعــي وتدميــر النســيج االجتماعــي الســوري، وإذكاء االحتقــان الطائفــي 
وتبنــي سياســات التمييــز واإلقصــاء والتهميــش المجتمعــي، بمــا فــي ذلــك تجنيــس الجماعــات الطائفيــة األجنبيــة، 
واالســتحواذ علــى العقــارات واألمــاك واألراضــي ومنحهــا لعناصــر تلــك الميلشــيات، وإصــدار القوانيــة والمراســيم 

الرئاســية باالســتحواذ علــى األمــاك الخاصــة لمئــات اآلالف مــن الســوريين.
    تحويــل فــرق المؤسســة العســكرية إلــى تشــكيات طائفيــة، وتوظيــف الجيــش والقــوات المســلحة إلــى أداة 

قمــع ضــد الشــعب الســوري بــدالً مــن حمايتــه وصيانــة حــدود البلــد ومنــع التعديــات الخارجيــة.
    ارتــكاب الجرائــم االقتصاديــة والفســاد المالــي واإلداري، بمــا فــي ذلــك توظيــف المؤسســة العســكرية فــي 
ــج عــن ســوء إدارة  ــع المخــدرات، وغســيل األمــوال، واالنتفــاع الشــخصي، ومــا نت ــات زراعــة الحشــيش وبي عملي
المــال العــام مــن تدهــور االقتصــاد، وانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية، وتفشــي البطالــة، وتدميــر البنــى التحتيــة، 
ــروات  ــاء العشــيرة مــن أصحــاب الث وهــروب رأس المــال، وظهــور شــريحة منتفعــة مــن األقــارب واألصهــار وأبن

المشــبوهة، مقابــل إقصــاء ســائر فئــات المجتمــع.
    االســتهداف الممنهــج للبنــى التحتيــة وتدميــر قطاعــات: الخدمــات، والصحــة، والتعليــم، والزراعــة، وحقــول 

ــئ. ــة، والمطــارات والموان ــة والمعدني ــة، المائي ــروات الطبيعي النفــط والغــاز، والث

وبنــاء علــى تلــك االنتهــاكات المروعــة التــي لــم يشــهد التاريــخ المعاصــر لها شــبيهاً منــذ الحــرب العالميــة الثانية؛ 
فإن بشــار األســد هو المســؤول الرئيس بحكم المناصب التي توالها، والصاحيات التي مارســها، والمســؤوليات التي 
باشــرها طــوال فتــرة رئاســته المتــدة مــا بيــن 2000 و2018، ويجــب أن يتعــاون المجتمــع الدولــي مع الجهــود التي 
يبذلهــا الســوريون لمحاســبته علــى تلــك الجرائــم، وجلبــه للعدالــة وضمــان عــدم إفاتــه مــن المحاســبة والعقــاب.

خطــاب القســم , وثائقــي اجتيــاح مدينــة حمــاه , انشــقاق حســين الهرمــوش , اعتــراف بشــار بســلمية الثــورة فــي 
بدايتهــا
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